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Biler som kan se rundt svingen? Ford
lanserer videoteknologi som kan hjelpe
sjåfører til å unngå kollisjoner

Se video på YouTube her

For en bilsjåfør kan uoversiktlige veikryss være en nervepirrende opplevelse
der de glir sakte fremover og anstrenger seg for å se og høre om det kommer
biler fra høyre eller venstre.
Nå lanserer Ford en ny kamerateknologi som kan se rundt svingen - selv om
sjåføren ikke kan det – og reduserer dermed stress og faren for kollisjoner.
Det innovative frontkameraet er nå tilgjengelig som ekstrautstyr på nye Ford
S-MAX og Galaxy og viser sjåføren et 180-graders bilde av området foran
bilen med et videokamera i grillen. I et uoversiktlig kryss eller ved utkjøring
fra en eiendom vil kameraet vise sjåføren kjøretøy, fotgjengere og syklister
som nærmer seg fra begge sider.
- Vi har alle vært der, og det er ikke bare svært uoversiktlige kryss som kan
være stressende og fare for sammenstøt. Noen ganger kan også problemet
være hengende grener og tett buskas, sier Ronny Hause, som arbeider med
sjåførassistansesystemer hos Ford Europa. - For mange vil også det å kjøre ut
fra egen eiendom kunne være en utfordring. På samme måte som
ryggekameraet vil frontkameraet være en av de teknologiene man vil spørre
seg selv hvordan man har klart seg uten.
Denne teknologien, som Ford er først med i denne klassen, har et kamera i
grillen som viser sjåføren et 180-graders oversiktsbilde over situasjonen i
bilens 8-tommers berøringsskjerm. Sjåføren kan se trafikanter som kommer
fra begge kanter og som vil passere foran kjøretøyet. Kameraet, som er kun

33 mm bredt, holdes rent med en spesialkonstruert spyler som aktiveres
automatisk når bilens vindusviskere brukes.
- Fra soloppgang til solnedgang testet vi kameraet på alle typer veier, blant
annet i byområder med store mengder syklister og fotgjengere, sier Hause. Tunneler, smale passasjer og garasjer under alle lysforhold viste oss at
teknologien virket som den skulle, selv med sterkt sollys rett inn i kameraet.
Flere Ford-modeller tilbyr også ryggekamera med det samme systemet
Varsling av kryssende trafikk. Her brukes sensorer bak på bilen til å varsle
sjåfører som rygger ut av en parkeringslomme at et annet kjøretøy snart vil
krysse bak dem. Andre sjåførassistanseteknologier på nye S-MAX og Galaxy
er:
Intelligent hastighetsbegrenser som overvåker fartsgrenseskiltene og
tilpasser bilens hastighet til gjeldende fartsgrense. Dermed kan sjåføren
slappe mer av bak rattet uten risiko for fartsbøter
Antikollisjonsassistent med fotgjengeroppdagelse, som både vil kunne hindre
påkjørsel av fotgjengere og redusere alvorlighetsgraden av et sammenstøt
dersom det skulle skje.
Blendingsfrie frontlykter med adaptive LED-lys som oppdager møtende
trafikk og reduserer lys som kan blende samtidig som andre deler av veien gis
optimal belysning
Frontkameraet vil også bli tilbudt på den nye SUV-modellen Ford Edge, som
kommer til Europa senere i år.
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Om Ford Motor Company
Ford Motor Company er en global bilindustrileder basert i Dearborn, Michigan,
USA, som produserer eller distribuerer biler på over seks kontinenter. Med ca.
166.000 ansatte og 70 fabrikker på verdensbasis inkluderer konsernet bilmerkene
Ford og Lincoln. Konsernet leverer finansielle tjenester gjennom Ford Motor

Credit Company. For mer informasjon vedrørende Fords produkter, vennligst
besøk www.ford.no
Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford-merkede
kjøretøyer i 51 individuelle markeder og har ca. 66.000 ansatte. I tillegg til Ford
Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomheter Ford Customer
Service Division og 22 produksjonsenheter, inklusive samarbeidsprosjekter. Den
første Ford-bilen ble sendt til Europa i 1903 – samme år som Ford Motor
Company ble etablert. Produksjon i Europa startet i 1911.
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